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ПП "Диз-Арт"
Приватне підприємство «Диз-Арт» було засноване 7 травня 2002 року.
Вже у 2007 році підприємство придбало першу висічну машину –
висікальний тигельний прес ZHHJ-1040 та взяло чіткий курс на організацію
виробничих процесів по виготовленню картонної упаковки.
Так, згодом було придбано і введено
в дію: високошвидкісний ламінатор
KDFM-720, каширувальний станок,
гофропрес для виготовлення 2-ох
шарового гофрокартону, машину для
виготовлення коробок з гофрокартону
в
розгорнутому
вигляді
«AutoBoxMaker»,
висікальний
тигельний прес з позолотою TYMB750 та багато іншого допоміжного
обладнання.
Підприємство займає 400 м2 орендованої площі та має в наявності
технологічний цех з виготовлення виробів з картону, гофрокартону,
мікрогофрокартону та хромерзаца, а також палітурну дільницю та дільницю
післядрукарських процесів.
На підприємстві зосеседжене таке виробництво:
-висікання продукції на тигельному пресі ZHHJ – 1040;
-тиснення золотом, блінтове тиснення, конгревне тиснення та висікання
продукції на тигельному пресі для висічки і гарячого тиснення TYMB – 750;
-ламінування продукції на рулонному високошвидкісному ламінаторі M –
720;
-лінія для каширування низько- та високо тиражної продукції форматами від
А4 до В1;
-гофролінія для виробництва 2-ох шарового мікрогофрокартону профілю
«Е».

На сьогоднішній день приватне підприємство
запропонувати вашій увазі:
-виготовлення 2-ох шарового гофрокартону профілю Е;
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-виготовлення картонної упаковки;
-виготовлення упаковки з гофрокартону та мікрогофрокартону;
- виготовлення кашированої упаковки;
-виготовлення упаковки з декоративних картонів;
- вироби з гофрокартону: гофролотки, гофропрокладки, гофроекрани та
інше;
-розробка конструкції та дизайну упаковки;
-багатоколірний офсетний друк;
-тиснення різними видами фольги, конгревне тиснення;
-вибіркове та суцільне лакування УФ та вододисперсним лаком;
-висікання продукції;
-ламінування продукції;
-каширування продукції;
-виготовлення сувенірної продукції: магніти, бірмати, підставки з коркового
дерева, пазли, коврики під комп’ютерну мишку тощо;
-виготовлення пакетів з паперу офсетного, крейдованого, дизайнерського,
крафтпаперу тощо;
-шиття на пружину календарів (настінні, настільні, плакатні, квартальні),
блокнотів, брошур;
-виготовлення: листівок, візиток, буклетів, папок, каталогів, флаєрів,
плакатів, кишенькових календариків і багато іншого.

Україна, 79024
м.Львів
вул. Промислова, 27
http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

+38(032)242 43 42
www.dyz-art.com.ua
dyz.art@gmail.com
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ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОЗВОЛІВ

Нормативноправова база

http://city-adm.lviv.ua/

Уряд затвердив перелік будівельних робіт,
які не потребують документів, що дають
право на їх виконання, та після закінчення
яких об’єкт не підлягає прийняттю в
експлуатацію. Про це йдеться в постанові
Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017
року № 406.
До будівельних робіт, які не потребують
отримання дозволів, зокрема, віднесено:
1. Переобладнання та перепланування
жилого будинку і жилого приміщення, а також
нежилого
будинку,
будівлі,
споруди,
приміщення в них, виконання яких не
передбачає втручання в огороджувальні та
несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, — щодо
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з
незначними наслідками (СС1).
2. Роботи із заміни покрівлі будівель і споруд згідно з будівельними нормами,
виконання яких не передбачає втручання в несучі конструкції.
3. Технічне переоснащення згідно з державними будівельними нормами
внутрішніх систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення,
газопостачання (включаючи спеціальне), силових та слабкострумових систем, які
забезпечують функціонування будівель і споруд; обладнання (переобладнання)
будівель і споруд приладами для ведення відокремленого обліку енергоносіїв,
гарячої і холодної води.
4. Заміна існуючих заповнень віконних, балконних та дверних блоків.
5. Приєднання та підключення до інженерних мереж відповідно до технічних умов
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,
господарських будівель і споруд, гаражів, розташованих на присадибних, дачних і
садових земельних ділянках та земельних ділянках для будівництва
індивідуальних гаражів.
6. Зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування
фундаментів, зокрема навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх
душових, теплиць, гаражів, а також свердловин, криниць, люфт-клозетів,
вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, відкритих басейнів та басейнів із
накриттям, погребів, входів до погребів, воріт, хвірток, приямків, терас, ґанків —
щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків.
7. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
відповідно до статті 28 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
8. Знесення і демонтаж будівель та споруд без подальшого будівництва, які не є
підготовчими роботами, та без порушення експлуатаційної придатності інших
будівель і споруд.
9. Відновлення елементів благоустрою, визначених Законом України “Про
благоустрій населених пунктів”.
10. Відновлення у дворах чи в межах мікрорайонів дитячих і спортивних
майданчиків, майданчиків для вигулу домашніх тварин, майданчиків для
відпочинку людей та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.
11. Улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житловоver.lviv.mail@gmail.com
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комунального та громадського призначення осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення.
12. Монтаж технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для
кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудованоприбудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на
існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.
13. Відновлення окремих конструкцій будівель та споруд з метою ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) та відновлення функціонування об’єктів,
призначених для забезпечення життєдіяльності населення, без зміни їх
геометричних розмірів тощо.
Більш
детальну
інформацію
можна
отримати
за
посиланням:
http://ukrainepravo.com/news/ukraine/uryad-zatverdiv-perelik-budivelnikh-robit-yaki-nepotrebuyut-dozvoliv/

Міжнародна виставка машинобудування

Анонси

За інформацією Посольства Чеської Республіки в Україні 9-13 жовтня 2017 у
м.Брно відбудеться
Міжнародна виставка машинобудування, яка буде
найбільшим виставковим галузевим заходом в Центральній та Східній Європі.
У цей час заплановано і проведення українсько-чеського бізнес-форуму. Для
участі у
згаданих машинобудівний виставці та форумі буде сформовано
делегацію на чолі з головою ОДА для інформування ділових кіл Чехії та інших
країн-учасниць про інвестиційні можливості Львівщини.
Машинобудівні підприємства мають змогу гідно представити власну продукцію та
налагодити вигідну співпрацю з іноземними партнерами.
За більш детальною інформацією звертайтесь: torg.loda@gmail.com

Українська торгова місія до Китайської Народної Республіки

Анонси

Офіс з просування експорту спільно з Київською торгово-промисловою палатою
запрошують українських виробників в експортній категорії «готові продукти
харчування та напої» (Food & Beverages) до участі в Українській торговій місії до
Китайської Народної Республіки 13-17 листопада 2017 року в рамках проведення
продуктової виставки FHC China, яка відбудеться 14-16 листопада 2017 року.
FHC China 2017. Global Food & Hospitality Trade Show - це:
 40 виставкових павільйонів
 2350 компаній-учасниць з більш ніж 66 країн і регіонів
 72,246 професійних відвідувачів в 2016 році
Місце проведення: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), м. Шанхай.
На виставці планується організувати сучасний український колективний стенд для
16 компаній із загальною площею до 100 м2, яка включатиме зону для проведення
b2b зустрічей усіх учасників торгової місії. Окрім участі та відвідування FHC China,
в програмі торгової місії передбачені візити на підприємства, неформальні
нетворкінг-заходи
з
китайськими
партнерами,
тощо.
Попередня реєстрація відкрита до кінця червня 2017 року.
У разі будь-яких питань, просимо звертайтесь до Інни Буряк Бізнесможливості +380(67)-828-20-35, iburiak@epo.org.ua
Компанії, які представляють малий та середній бізнес зможуть податись на
грант WNISEF для отримання фінансової допомоги на покриття до 50% витрат на
участь у виставці.
Реєстрація: https://goo.gl/forms/LNTvVgxCjE9UEg4R2
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